
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουλίου 2003
για κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(2) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονο-
µατολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το (τα) εµπό-
ρευµα(-εύµατα) που περιγράφεται(-ονται) στη στήλη 1 του
πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει
να καταταγεί(-ούν) στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώ-
νεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελω-
νειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (4).

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το (τα) εµπόρευµα(-εύµατα) που περιγράφεται(-ονται) στη στήλη 1
του προσαρτηµένου πίνακα κατατάσσεται(-ονται) στη συνδυασµένη
ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη
στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

10.7.2003L 172/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 3.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων
Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ
Αιτιολογία

(1) (2) (3)

1. Μη αλκοολούχο ποτό αποτελούµενο από ανθρα-
κούχο νερό, ζαχαρόζη, γλυκόζη, κιτρικό οξύ,
ταυρίνη (0,4 %), γλυκουρονολακτόνη (0,24 %),
καφενη (0,03 %), ινοσιτόλη, βιταµίνες, αρωµα-
τικές και χρωστικές ουσίες. Συσκευάζεται ως
ενεργειακό ποτό σε µεταλλικά δοχεία χωρητι-
κότητας 250 ml.

2202 10 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 3 του
κεφαλαίου 22, τη συµπληρωµατική σηµείωση 1
του κεφαλαίου 22 και από το κείµενο των κωδικών
ΣΟ 2202 και 2202 10 00.
Το γεγονός ότι το προϊόν περιέχει, µεταξύ άλλων,
ταυρίνη, καφεΐνη και βιταµίνες δεν το εξαιρεί από
τη διάκριση 2202 10 00 [βλέπε την επεξηγηµατική
σηµείωση της κλάσης 2202 του εναρµονισµένου
συστήµατος, µέρος (Α), σηµείο (2), και την επεξη-
γηµατική σηµείωση της συνδυασµένης ονοµατολο-
γίας του κωδικού ΣΟ2202 10 00].

2. Μη κυψελώδης µεµβράνη από πλαστική ύλη
συνολικού πάχους περίπου 0,011 mm, αποτε-
λούµενη από µεµβράνη από τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο (PET), επιµεταλλωµένη στη µία
πλευρά µε αλουµίνιο, το οποίο είναι περαιτέρω
επιχρισµένο µε ένα στρώµα αλκυλιωµένης µελα-
µινικής ρητίνης (βερνίκι).
Η δεσπόζουσα πλαστική ύλη είναι το τερεφθα-
λικό πολυαιθυλένιο.
Η επιµετάλλωση πραγµατοποιείται µε εν κενώ
εναπόθεση και η επιµεταλλωµένη µεµβράνη είναι
διαπερατή από το φως.
Η µεµβράνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην
παραγωγή κλινοσκεπασµάτων διάσωσης.

3920 62 19 Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 3920, 3920 62 και 3920 62 19.
Η επιµεταλλωµένη πλαστική µεµβράνη δεν µπορεί
να θεωρηθεί ως προϊόν της κλάσης 3921, δεδοµέ-
νου ότι η µεταλλική επίστρωση που έχει πραγµατο-
ποιηθεί µε εν κενώ εναπόθεση δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως ενίσχυση της πλαστικής µεµβράνης
(βλέπε επίσης την επεξηγηµατική σηµείωση του
εναρµονισµένου συστήµατος για την κλάση 3920).
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